Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2014
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september
2013 givet tilskud til 38 projekter i 2014.
For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen
hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af
projektet vil foreligge. I oversigten er linket til projekterne indsat.

Dansk Slagtefjerkræ
Sygdomsforebyggelse
1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ

1.100.000 kr.

2.

Tilskud til vaccination mod Newcastle disease

1.050.000 kr.

3.

Fødevare - og veterinær forhold

200.000 kr.

Rådgivning
4. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen

650.000 kr.

5.

Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion

400.000 kr.

6.

Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ

414.000 kr.

7.

Statistik for produktion af fjerkrækød

375.000 kr.

Afsætningsfremme
8. Øget afsætning af fjerkræ i Danmark

800.000 kr.

9.

Markedsadgang - Asien

525.000 kr.

Forskning og forsøg
10.
Udvikling af praktisk anvendelig insektværn til slagtekyllingehuse

600.000 kr.

Dyrevelfærd
11. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ

400.000 kr.

Uddannelse
Øget samspil mellem erhverv og vidensinstitutioner - styrkelse af forskning,
12. uddannelse og innovationskraft

50.000 kr.

Danske Æg
Sygdomsforebyggelse
13. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
Afsætningsfremme
14. Æg og sundhed
Forskning og forsøg
15. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder
Rådgivning
16. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen

1.029.000 kr.
1.000.000 kr.
516.000 kr.
492.000 kr.

Side 1 af 3

Dyrevelfærd
17. Dyrevelfærd inden for ægproduktion

209.000 kr.

Det Danske Fjerkræraad
Sygdomsforebyggelse
18. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
19. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen

842.000 kr.
600.000 kr.

Videncentret for Landbrug
Forskning og forsøg
20.
21.
22.
23.

Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde
Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner
Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til
optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse:
Praksisafprøvning
Rådgivning
24. Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi

432.000 kr.
250.000 kr.
200.000 kr.

55.000 kr.
470.000 kr.

Københavns Universitet
Forskning og forsøg
25. Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion
26. Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges
dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i
konsumægflokke

750.000 kr.

500.000 kr.

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
27.
28.
29.

Dysbakteriose hos slagtekyllinger
Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb

450.000 kr.
500.000 kr.
150.000 kr.

Teknologisk Institut, DMRI
Forskning og forsøg
30.
31.
32.

Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage

Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy

600.000 kr.
300.000 kr.
80.000 kr.
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Landbrug & Fødevarer
Rådgivning
33. Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion

393.000 kr.

Afsætningsfremme
34. Tættere på den danske fjerkræproduktion

144.000 kr.

DTU, Fødevareinstituttet
Forskning og forsøg
35.

Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger

368.000 kr.

Økologisk Landsforening
Forskning og forsøg
36. Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ
37. Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion

100.000 kr.
100.000 kr.

Dansk Kalkunforening
Afsætningsfremme
38.

Kalkun - information og afsætningsfremme

200.000 kr.
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